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न्याहारीिी वेळ होती. 
सगळे न्याहारी करत होते. 
वडील अंड ेखात होत.े 
आई अंड ेखात होती. 
ग्लोररया एका उंि खुिीवर बसली होती, 
आणि तीसुद्धा अंड ेखात होती.  
फ्रान्सीस बे्रड आणि जॅम खात होती.  
“ककती िववष्ट आहे हे अंड!” वडील म्हिाले. 
“न्याहारीतला कुठला पदार्थ मला सवाथत आवडत असेल, तर तो आहे  
उकडलेलं मऊमऊ अंड.”  

“खरंय,” छोट्या ग्लोरीयासाठी िमच्याने अंड उिलत आई म्हिाली.  

“ददवसािी छान सुरुवात करण्यासाठी हा िागंला पदार्थ आहे.” 

“हं!” म्हित ग्लोररया अंड ेखाऊ लागली. 
फ्रान्सीसने अंड ेखाल्ले नाही. 
ती अंड्याकड ेपाहात एक गािे म्हिू लागली.  



ती हळू आवाजात गुिगुिू लागली:  

 
मला नाही आवडत तुझं रूप गुळगुळीत , 
मला नाही आवडत तुझं आतलं बुळबुळीत,  
मला नाही आवडत तुझं बरंि काही, 
मला तुझी अजजबात गरज नाही, 
मी नाही अंड खािार बाई.  

“काय बडबडतयेस, फ्रान्सीस?” वडडलांनी वविारले. 
“काही नाही,” बे्रडवर जॅम पसरवत फ्रान्सीस म्हिाली.  
“तू सारखं बे्रड आणि जॅमि का खात असतेस,” वडील 
म्हिाले. “एवढं छान उकडलेलं मऊ अंड समोर असताना?” 

“मला बे्रड आणि जॅम आवडतो, त्यािं एक कारि आहे,” 
फ्रान्सीस म्हिाली, “त ेिमच्यातून ववचित्रपिे घरंगळत खाली 
पडत नाही.” 



“हो खरंय,” वडील म्हिाले, “न्याहारीला उकडलेलं अंड खायला प्रत्येकाला 
आवडेलि, असं नाही. पि अंड्यािे वेगवेगळे पदार्थ बनवता येतात. एका 
बाजूने लशजवलेलं आम्लेटसुद्धा रुिकर लागतं.” 
“हो,” फ्रान्सीस म्हिाली. “पि अशा आम्लेटिं बलक आपल्याकड ेववचित्र 
नजरेने बघत असतं. त ेताटात उलटं केलं तर आपल्या पोटावर झोपून 
वाट बघत बसलंय, असं वाटतं.” 

“अंड्यािी भुजी कशी वाटत?े” वडील म्हिाले. 
“भुजी काट्यातून ननसटून खाली पडत,े” फ्रान्सीस म्हिाली.  

“िल, तुझ्या शाळेिी वेळ झाली,” आई म्हिाली. 
फ्रान्सीसने वह्या-पुस्तके, दटकिन आणि दोरीउड्या खेळण्यािी दोरी 
घेतली.  

मग आई-वडडलांिा पापा घेऊन, टाटा करून ती बसस्टॉपवर गेली.  



बसिी वाट बघताबघता ती दोरीउड्या खेळू लागली आणि गाऊ लागली: 
बबजस्कटावर जॅम, टोस्टवर जॅम 
जॅम खायला मला आवडतं जाम 
जॅम असतो चिकट, जॅम असतो गोड 
जॅम असतो रुिकर, त्याला नाही तोड 

रासबेरी, स्रॉबेरी, गूसबेरी, मला तर 
खूप....आवडतो....जॅम !  

त्या ददवशी आईने रात्रीच्या जेविासाठी बे्रड आणि मटिािे कटलेट 
बनवले. सोबत वाल तसेि भाजलेले बटाटेही होते.  

“व्वा!” वडील म्हिाले. “ताटात बे्रड आणि मटिािं कटलेट! यापेक्षा 
स्वाददष्ट भोजन काय असू शकतं?” 

“छान झालेयत ना?” आईने वविारले.  

“वालसुद्धा खायिे ग्लोररया.” 

“बरं,” म्हित ग्लोरीया वाल खाऊ लागली.  

नतने आधीि मटि आणि रताळी खाल्ली होती. पि वाल पाहून 
नतला तहेी खावेसे वाटले.  



“बे्रड आणि मटिापासून बनवलेले कटलेट कुठून येतात?” फ्रान्सीसने 
वविारले. “आणि वालाला वाल का म्हितात?” “ 
“या ववषयावर आपि नंतर कधीतरी बोलू,” वडील म्हिाले. “ही आपल्या 
जेविािी वेळ आहे.”  

फ्रान्सीसने नतच्या ताटाकड ेपादहले आणि ती गाऊ लागली.: 
 

बे्रडच्याआधी कटलेटच्या अंगावर काय होत े? 
लोकरीिा झगा ? गुराख्यािे बूट  ?  

िरिे जाकीट? नाववकािा सूट ?  

 

मग ती बे्रडला जॅम लावून खाऊ लागली.  

“ती वेगळं काही खाति नाही,” आई वडडलांना म्हिाली. “िक्त बे्रड आणि 
जॅमि खात.े” 

“तू दसुरं काही खाल्लंि नाहीस, तर तुला कसं कळिार की त ेतुला  
आवडतंय की नाही?” वडडलांनी वविारले.   

“बरं,” फ्रान्सीस म्हिाली, “खाण्यासारखे बरेि पदार्थ आहेत, वेगवेगळ्या 
िवींिे. पि माझ्यासमोर बे्रड आणि जॅम असतात, तवे्हा मला तिे खावंसं 
वाटतं आणि मला त ेखायला मजा येते.” 

“शाळेत मधल्या सुट्टीसाठी मी तुला वेगवेगळे पदार्थ देते,” आई म्हिाली. 
“आज मी तुला दटकिनमध्ये चिकन सॅलॅड सँडवीि ददलं होतं.” 

“सांग बघू,” वडील फ्रान्सीसला म्हिाले. “त ेिववष्ट नव्हतं का?” 
“पि,” फ्रान्सीस म्हिाली, “मी त ेअल्बटथला ददलं.” 

“आणि त्याबदल्यात तुला काय ददलं त्याने?” वडडलांनी वविारले. 
“बे्रड आणि जॅम,” फ्रान्सीस म्हिाली.  



पुढल्या ददवशी सकाळी वडील न्याहारीला बसले. त ेम्हिाले, “ककती 
छान ददसतंय हे! ताज्या संत्रयांिा रस आणि टोस्ट बे्रडवर उकडलेलं 
अंड. ही तर अगदी पौवष्टक न्याहारी आहे!” 

“धन्यवाद,” आई म्हिाली. “टोस्ट बे्रडवर उकडलेलं अंड िार छान 
ददसेल, असं मला वाटलं.” 

फ्रान्सीस उकडलेल्या अंड्यािे गािे गाऊ लागली: 
    टोस्टवरच्या उकडलेल्या अंड्या, तुझं अंग ककती कुडकुडतंय  ! 
    जिू काही तुझं ह्रदयि जोरात धडधडतंय ! 

मग नतने खाली पादहले. नतला नतच्या टोस्टवर उकडलेले अंड ेददसले 
नाही.   

“मला नाही ददलं उकडलेलं अंड,” फ्रान्सीस म्हिाली. “िक्त संत्रयािा रसि 
ददलाय मला.” 
“मादहतीय मला,” आई म्हिाली. 
“असं का केलंस?” फ्रान्सीसने वविारले. “सगळ्यांना उकडलेलं अंड 
लमळालंय. ग्लोरीयालासुद्धा लमळालंय, आणि ती तर ककती छोटी आहे.” 

“पि तुला तर अंड आवडत नाही,” आई म्हिाली. “म्हिून मी तुझ्यासाठी 
अंड उकडलं नाही. तुला भूक लागली असेल तर बे्रड आणि जॅम खा.”  

मग फ्रान्सीस बे्रड आणि जॅम खाऊन शाळेत गेली.  



मधली सुट्टी झाली. 
फ्रान्सीस नतिा लमत्र अल्बटथसोबत बसली.  
“आज काय आिलंयस दटकिनमध्ये?” फ्रान्सीसने वविारले.  

“आज माझ्या डब्यात क्रीम, िीझ, काकडी आणि टोमॅटोिं सँडवीि 
आहे,” अल्बटथ म्हिाला. “सोबत लोििंसुद्धा आहे. आणि एक उकडलेलं 
अंड आणि लमरपूडिी डबी. आणि दधुाने भरलेला र्माथस.  

लशवाय, र्ोडी द्राक्ष, एक संत्र. आणि कपभर कस्टडथ आणि हे सगळं 
खायला एक िमिा. तू काय आिलंयस?”  
फ्रान्सीसने आपला डबा उघडला. “बे्रड आणि जॅम,” ती म्हिाली. 
“आणि दधू.” 

“तू नशीबवान आहेस,” अल्बटथ म्हिाला. “तुझा आवडता पदार्थ 
आिलायस. आता आपल्याला दटकिन बदलायिी गरज नाही.” 



“खरंय,” फ्रान्सीस म्हिाली. “काल रात्री जेविात मी बे्रड आणि जॅम 
खाल्लं होतं आणि सकाळी न्याहारीलासुद्धा.” 

“तू खरंि नशीबवान आहेस,” अल्बटथ म्हिाला. 
“होय,” फ्रान्सीस म्हिाली. “मलासुद्धा वाटतं, मी नशीबवान आहे. पि 
मी तुला माझा दटकिन देऊ शकत,े तुला हवं असेल तर!”  
“नको,” अल्बटथ म्हिाला. “मला क्रीम, िीझ, काकडी आणि टोमॅटोिं 
सँडवीि आवडतं.”  

अल्बटथने दोन नॅपककन घेतले. एक नॅपककन त्याने आपल्या हनुवटीखाली 
खोिला. दसुरा नॅपककन त्याने टेबलवर पसरवला. त्याने आपल्या 
दटकिनमधले पदार्थ त्यावर व्यवजस्र्त मांडले.  

त्याने उकडलेल्या अंड्यािे कवि िमच्याने िोडले. मग कवि काढून तो 
अंड ेखाऊ लागला.   

त्याने अंड्यातील बलकावर लमरपूड टाकली आणि अंड ेखाली ठेवले.  
मग र्माथस उघडून त्याच्या कपात त्याने दधू ओतले.  
आता त्याने भोजन घेण्यास सुरुवात केली..  

त्याने र्ोड ेसँडवीि, र्ोड ेलोििे, र्ोड ेअंड ेखाल्ले. तो र्ोड ेदधू 
प्याला.  

मग त्याने अंड्यावर आिखी र्ोडी लमरपूड टाकली आणि सगळे 
पदार्थ पुन्हा र्ोडरे्ोड ेखाल्ले.  

अल्बटथ सँडवीि, लोििे, अंड ेमजेत खात होता आणि दधूही 
आनंदाने पीत होता.   



त्याने द्राके्ष आणि संत्रसुद्धा खाल्ले. 
मग त्याने टेबलवरून िुरगळलेला मेिकागद, अंड्यािी टरिले 
आणि संत्रयािी साले हटवली.  
त्याने कस्टडथिा कप टेबलवरच्या नॅपककनच्या मधोमध ठेवला. 
आपला िमिा काढून त्याने सारे कस्टडथ खाऊन टाकले.  
मग अल्बटथने आपल्या नॅपककनिी घडी केली आणि त्यांना बाजूला 
ठेवले.   

त्याने लमरपुडिी डबी आणि िमिाही बाजूला ठेवले. 
त्याने र्माथस झाकि लावून बंद केले.  
त्याने दटकिनिा डबा बंद करून टेबलच्या कप्प्यात ठेवला आणि 
एक ददघथ उसासा टाकला.  
“मला मनासारखं भोजन घ्यायला आवडतं,” अल्बटथ म्हिाला.  

फ्रान्सीस बे्रड-जॅम खाऊन दधू प्याली.  
मग ती मैदानात जाऊन दोरीउड्या खेळू लागली.  
पि ती सकाळसारखी भरभर दोरीउड्या मारत नव्हती.  
मग ती गाऊ लागली:   
    जॅम सकाळी, जॅम दपुारी, 
    बे्रड आणि जॅम जेव्हा िंद्र डोक्यावरी, 
    छान....िववष्ट....लागतो.....जॅम. 



फ्रान्सीस घरी परतली तवे्हा आई म्हिाली, “मला मादहतीय शाळेतून 
परतल्यावर तुला र्ोडी न्याहारी करावीशी वाटत.े मी न्याहारी तयार ठेवलीय 
तुझ्यासाठी.”  

“मला न्याहारी खूप आवडत,े” म्हित फ्रान्सीस स्वयंपाकघरात पळाली.  
“ही घे तुझी न्याहारी,” आई म्हिाली. “ग्लासभर दधू आणि छान बे्रड-
जॅम.” 

“तुला माझी काही काळजीि वाटत नाही का? सारखं सारखं बे्रड-जॅम खाऊन 
मी आजारी नाही का पडिार? माझे सगळे दात नाही का पडिार?” 
फ्रान्सीस तक्रारीच्या सुरात म्हिाली.  

“मला नाही वाटत असं काही होईल,” आई म्हिाली. “िल, खाऊन टाक 
सगळं.” 

फ्रान्सीसने बरेि बे्रड-जॅम खाल्ले, पि सगळे नाही खाल्ले. न्याहारी 
केल्यावर ती बाहेर दोरीउड्या मारायला गेली.  



दपुारी फ्रान्सीसने दोरीउड्या भरभर मारल्या. पि आता ती र्ोड े
सावकाश खेळू लागली आणि सोबत गाऊ लागली: 
 
जॅम खाऊ न्याहारीत, जॅम खाऊ जेविात, 
काय आहे जॅमच्या बरिीच्या मनात? 
काठोकाठ....भरलेला....जॅम !  

त्या रात्री आईने भोजनासाठी शेवया, मटिगोळे आणि टोमॅटो सॉस 
बनवले.  

“छान! आपि दोनदोनदा हादडू शकतो, एवढं आहे खायला,” वडील 
म्हिाले. “कारि शेवया आणि मटिगोळे हे माझे आवडत ेपदार्थ 
आहेत.” 



“शेवया आणि मटिगोळे तर सवाांनाि आवडतात,” आई म्हिाली. 
“ग्लोरीया, र्ोड्या शेवयासुद्धा खा.”  
“हो,” पुटपुटत ग्लोरीयाने शेवया तोंडात टाकल्या. फ्रान्सीसने 
नतच्या ताटाकड ेपादहले. त्यात शेवया आणि मटिगोळे नव्हते. 
त्यात िक्त बे्रड आणि जॅमिी बरिी होती. फ्रान्सीसला रडू िुटले.  

“अरे बापरे!” आई म्हिाली. “फ्रान्सीस रडतये िक्क!” 
“काय झालं फ्रान्सीस?” वडील म्हिाले. 
फ्रान्सीस नतच्या ताटाकड ेबघत एक उदास कववता गाऊ लागली. ती एवढ्या 
हळू आवाजात गात होती की आईवडडलांना त ेनीट ऐकूि आले नाही: 
 

                    खरंि आता मला 
                   जॅमिा वीट आला 
“मला शेवया आणि मटिगोळे हवेत,” फ्रान्सीस म्हिाली. “मला द्याल र्ोड,ं 
प्लीज?”  
“मला नव्हतं माहीत, तुला शेवया आणि मटिगोळे आवडतात!” आई म्हिाली.  



“तुला कसं कळिार मला हे आवडतं की नाही त?े तू मला कधी हे 
खायला तरी ददलं होतंस का?” डोळे पुसत फ्रान्सीसने वविारले. 
मग आईने फ्रान्सीसच्या ताटात शेवया आणि मटिगोळे वाढले. 
फ्रान्सीसने सगळ्यािा िडशा पाडला.  

पुढल्या ददवशी शाळेत मधली सुट्टी झाली. अल्बटथने फ्रान्सीसला 
वविारले, “आज काय आिलंस दटकिनमध्ये?” 

“आज,” टेबलवर नक्षीदार रुमाल पसरत फ्रान्सीस म्हिाली. नतने 
रुमालावर एक छोटीशी िुलदािी ठेवून त्यात जांभळी िुले लावली.  
“छान वाटतं आता,” म्हित नतने रुमालावर दटकिनमधील पदार्थ मांडले.   



“माझ्या र्माथसमध्ये टोमॅटो कक्रमिा रस्सा आहे,” फ्रान्सीस म्हिाली. 
“आणि नरम पांढऱ्या बे्रडवर णझगं्यािी कोलशबंीर पसरून बनवलेलं 
सँडवीि आहे. माझ्याकड ेसेलेरी, गाजर, काळे ऑललव्ह आणि 
लमरपूडिी डबी आहे. सोबत दोन आलुबुखार आणि छोट्याशा वपशवीत 
िेरी आहेत. लशवाय, िॉकलेटिा लशडकावा केलेलं व्हॅननला पुडींग आणि 
त ेखायला एक िमिा आहे.” 

“हे तर खूप रुिकर भोजन आहे,” अल्बटथ म्हिाला. “मला वाटतं, 
न्याहारीत, दपुारच्या आणि रात्रीच्या जेविात वेगवेगळे पदार्थ खािं 
बरं असतं.” 

“मलासुद्धा असंि वाटतं,” फ्रान्सीस म्हिाली.  

मग नतने णझगंा-कोलशबंीर सँडवीि, सेलेरी, गाजर आणि काळे ओललव्ह 
मजेत खाल्ले.  



बघा! फ्रान्सीसकड ेजॅमिी मोठी बरिी आहे.  
आणि बे्रडसदु्धा आहे.  

फ्रान्सीस म्हिते, नतला बे्रड-जॅम खूप 
आवडतो. 

मग ती का रडतेय?  


